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2019 LİSANS ORYANTASYON PROGRAMI SEMİNER İÇERİK ÖZETLERİ 

Akademik Özgürlük, Dürüstlük ve Etik 

Mahmut Bayazıt 

13 Eylül Cuma 14:00-14:40 (TR) / 15:00-16:00 (İNG) FENS L048  

Bu seminerde Doç. Dr. Mahmut Bayazıt akademik özgürlük, akademik dürüstlük ve akademik etik 

kavramlarını tanımlayacak ve bir üniversitenin; fakülte üyeleri ve öğrencileri dahil, üyelerinin hayatındaki 

rolünü tartışacak. 

 

Akrandan Akrana Paylaşımlar 1: Yurtta Yaşam 

Serra Güllü & Batın Mert Karahasanoğlu  

12 Eylül Perşembe 10:00-10:40 (TR) / 11:00-11:40 (İNG) FENS L062  

Yurt yaşamı, paylaşmayı ve farklılıklara saygı duymayı öğrenmek ve hem kendinizi hem de diğer 

insanları daha yakından tanımak için en önemli fırsatlardan biridir. Bu oturumda deneyimli SU öğrencileri 

SU yurtlarındaki yaşamla ilgili önemli bilgiler ve hayatınızı kolaylaştıracak ipuçları verecek. 

 

Akrandan Akrana Paylaşımlar 2: Programımı Seçerken… 

Gökçe Yiğit Onur & Berke Eruz 

13 Eylül Cuma 13:00-13:40 (TR) / 14:00-14:40 (İNG)  FASS G048 

Sabancı Üniversitesi'ni farklı kılan özelliklerin başında özgün öğrenim sistemi gelmektedir. Üniversitemiz, 

"Türkiye’nin ilk program seçme özgürlüğü sunan" üniversitesidir. Bu özgürlük beraberinde çeşitli soruları 

da getirebilmektedir. Bu oturumda deneyimli SU öğrencileri bu konuda aklınıza takılan ya da henüz 

takılmamış sorularınızı cevaplandıracak ve kendi deneyimlerini paylaşacak.  

 

BADA’larla Tanışma 

Ş. Ceren Başak Araz & Gamze Şekerci  

12 Eylül Perşembe 10:00-10:40 (İNG) / 13:00-13:40 (TR) FENS G032 
13 Eylül Cuma 10:00-10:40 (İNG) / 11:00-11:40 (TR)  FENS L030 

Üniversite eğitimim boyunca aklıma gelen soruları kime sorabilirim?  

Sabancı’yı, kendimi, hedeflerimi ve yapmak istediklerimi keşfetmek için kimlerden yardım alabilirim? 

Desteğe ihtiyacım olduğunda kimin kapısını çalabilirim?  

Hayatımın bu yeni dönemine adapte olarak ilerlemek için neler yapabilirim? 

Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını keşfetmek için BADA’larla tanışmaya davetlisin! 

 

Collaboration Space’te neler oluyor? 

Erdem İnanç  

13 Eylül Cuma 13:00-13:40 (TR) / 14:00-14:40 (İNG) Bilgi Merkezi Collaboration Space 

Sabancı Üniversitesi’ni ayrıcalıklı kılan alanlardan biri olan Collaboration Space, öğrenciler için öğrenme 

ve deneyimleme ortamı sunuyor. CoSpace’te hatadan öğrenme ve yaparak öğrenmeyi hedefleyen bir 

oyun alanı sunmak hedefleniyor. Alanda 3D yazıcılar, lazer kesim makinesi, fotoğraf ve müzik stüdyosu, 

sanal-artırılmış gerçeklik ekipmanları, elektronik prototipleme alt yapısı ve atölye alanı bulunuyor. 

Kullanıcılar CoSpace’te gerçekleştirecekleri projeleri girişime dönüştürmek isterlerse, SUAsset fon ve 

mentorluk programıyla destekleniyorlar. 

Bu sohbette Collaboration Space’teki olanakları, atölye ve eğitimleri, başarı hikayelerini ve SUAsset 

programının detaylarını konuşacağız. 
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Diller Okulunda Hayat 

Jacqueline Einer 

12 Eylül Perşembe 11:00-11:40 (TR) FASS G022 

13 Eylül Cuma 11:00-11:40 (İNG) FASS G022  

Diller Okulunu tanı! 

 

İlham Veren Dersler - Yeteri kadar yeter 

Mehmet Ali Gülgün 

12 Eylül Perşembe 13:00-13:40 (İNG) / 14:00-14:40 (TR) FENS G035 

Altını oya oya Dünyamızı bitiremedik ama illaki bunu başarmamız gerekmiyor. Neredeyse tüm uluslar 

artık ticari ve endüstriyel ömrünü  bitirmiş ürünleri yeniden hammadde olarak değerlendirmeye çalışıyor. 

Biz de geleceğin biliminsanları ve mühendisleri olarak bu çalışmalara tuzumuzu katabiliriz ve katıyoruz 

da. 

Tüm mühendislik branşları olarak bizim de tuzumuz olabilir. Kısacası ne kadar (israfı) azaltırsak o kadar 

(imkanı) çoğaltacağız. 

 

İlham Veren Dersler - Çünkü zaman değişmekte 

Tevhide Altekin 

13 Eylül Cuma 10:00-10:40 (TR)  / 11:00-11:40 (İNG)  FENS G032 

En son CD veya DVD aldığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Yakın zamanda almayı düşündüğünüz bir 

tane var mı? Tabii ki yok! Onun yerine, aktif olarak dijital müzik servislerini ve online film/dizi platformlarını 

kullanıyorsunuz, değil mi? Bundan beş-on sene sonra almak isteyeceğiniz arabada olmasını beklediğiniz 

özellikleri tarif edebilir misiniz? Bu sohbette, değişen tüketici tercihlerini, iş dünyasını ve geleceği 

konuşalım mı? 

 

Farklı sektörlerde ve coğrafyalarda tüketici tercihleri değişmekte. Pek çok sektörün çehresi varolan 

rakiplere ek yeni giren firmalar ile değişirken, rekabet de kızışmakta. Günümüzde firmaların ve 

yöneticilerin, hayal meyal belirginleşmiş geleceğe adapte olması gerekmekte. Bu öngörülen gelecek, 

varoluşsal tehditlerin yanında pek çok cazip fırsat da sunmakta. Firmalar ve yöneticiler bu bağlamda 

varolan iş modellerini değiştirirken, hangi yeni teknolojilere ne kadar yatırım yapacakları üzerinde 

çalışıyorlar. Firmalar kendilerini dönüştürürken, teknolojik gelişmeler bizlerin yaşamını ve çalışma hayatını 

da değiştirmekte. Sizin serüveniniz de, “bu” gelecek için kendinizi en iyi nasıl hazırlayacağınızı bulmak. 

Ve bu serüven şimdi başlıyor.  

 

İlham Veren Dersler - Çalkantılı dönemde Türkiye'nin uluslararası sistemdeki yeri  

Meltem Müftüler Baç 

13 Eylül Cuma 13:00-13:40 (İNG)  / 14:00-14:40 (TR)  FENS G032 

Türkiye ne tam olarak Avrupa sistemi ne de Orta Doğu bölgesi içinde sayılmaktadır. Kendine özgü 

geçmişi ve değişik dış politika eğilimleri olan Türkiye'nin uluslararası düzendeki yeri hızla değişmektedir. 

Bu seminer küresel ve bölgesel çalkantıların içinde Türkiye'nin gelecekteki yerine bir bakış içermektedir. 
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Kadınlar Venüs'ten Erkekler Mars’tan Mı? 

İlayda Ece Ova & Ceyda Karadaş  

12 Eylül Perşembe 10:00-10:40 (İNG) FENS 2019  

13 Eylül Cuma 13:00-13:40 (TR) FENS 2019 

Bebekken kıyafetleriniz pembe mi yoksa mavi miydi? Büyüyünce daha "duygusal ve naif" bir kadın mı 

yoksa "mantıklı ve güçlü" bir erkek mi oldunuz? Kadın ve erkek olmak ne demek? Gelin cinsiyeti, 

hayatımıza, dilimize işleyen tüm toplumsal kalıpları birlikte konuşalım. 

 

Kendimi Keşfedince Açılan Yollar   

Aysim Altay 

12 Eylül Perşembe 11:00-11:40 (İNG) / 13:00-13:40 (TR) / 14:00-14:40 (TR) FENS G015 

"Kendimizi keşif" binlerce süren bir yolculuk... Bu yolculukta biz yaşanan deneyimleri ve bilgileri derleyip, 

kendimize baktığımızda neleri göreceğiz acaba? Yatkınlıklarımız neler, hangi konularda daha başarılı 

olabiliriz? Pro-aktif olarak kendimizi bazı sorunlardan uzaklaştırabilir miyiz? Biz kimiz gerçekten, 

potansiyel olarak, yapabilirliklerimiz olarak? Bu sorulara ve yanıtlarına bakacağımız hızlı bir yolculuk bu. 

  

Mezunlardan SÜ ve SÜ Sonrası 

İpek Köse, End. Müh ‘00 & Selen Çatalyürekli, Siyaset Bilimi ‘11  

12 Eylül Perşembe 11:00-11:40 (TR) / 14:00-14:40 (TR) FENS G029 

Mezunlarımız Sabancı Üniversitesi’ndeki öğrencilik hayatlarından kesitler ve üniversite sonrasındaki 

hayatlarındaki deneyimlerini ve bu deneyimlere SÜ’lü olmanın katkılarından bahsedecekler. 

 

Mezunlardan SÜ ve SÜ Sonrası 

İlkyaz Gökçe Deniz, Ekonomi ’09 & Salih Ağar, Malzeme Bilimi ve Nanomüh. ‘12  

13 Eylül Cuma 10:00-10:40 (TR) / 14:00-14:40 (İNG) FENS 2019  

Mezunlarımız Sabancı Üniversitesi’ndeki öğrencilik hayatlarından kesitler ve üniversite sonrasındaki 

hayatlarındaki deneyimlerini ve bu deneyimlere SÜ’lü olmanın katkılarından bahsedecekler. 

 

Nasıl Girişimci Olunur? 

Başar Kaya 

12 Eylül Perşembe 10:00-10:40 (TR) / 13:00-13:40 (TR) Bilgi Merkezi Collaboration 

Space 

Sabancı Ünviersitesi'nin teknoloji girişimlerini destekleyen merkezi SUCOOL ekibinden Sabancı Üniversi

-tesi'ndeki çeşitli girişimcilik faaliyetleri hakkında bilgi ve kısa bir temel girişimcilik eğitimi alacaksınız. 
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Öğrenci'den Öğrenciye Sabancı Üniversiteli Olmak 

ADP 

12 Eylül Perşembe 10:00-10:40 (TR) / 11:00-11:40 (İNG) FENS G035  

Öğrencilerin yeni arkadaşlarına üniversiteli olmayı tarif ettikleri, bu hayata adapte olmanın yollarından 

bahsettikleri, üniversiteli olmanın sorumluluklarını hatırlattıkları, Sabancı Üniversitesi'nin sunduğu 

fırsatlardan ve desteklerden söz ettikleri samimi, interaktif bir seans. 

 

 

PURE Projesi – Astrofiziksel Veri Yönetimi ve İşleme Araçlarının Geliştirilmesi 

Burcu Yılmaz & Efe Öztaban & Emre Vardar  

13 Eylül Cuma 11:00-11:40 (tr&ing) FENS 2019 

Bu projenin amacı astrofiziksel büyük verinin işlenmesi ve bunlar üzerinden çıkarım yapmayı 

öğrenmektir. Bu proje temel Linux komutları ve temel düzeyde Python kullanarak öğrenmeyi 

amaçlamaktadır. TESA uydusunun MIT tarafından işlenmiş datalarını tarayarak tekrar eden bir düzen 

aramak bu projenin ana amacıdır. Akı şiddeti / zaman haline getirip buna FFT uygulayarak "gürültü"yü 

elemek ve baskın frekansı bulmak projede kullandığımız metoddur. 

 

Sorularınızla Sabancı Üniversitesi 

ADP 

12 Eylül Perşembe 13:00-13:40 (TR&İNG) / 14:00-14:40 (TR&İNG) FASS 2119/2128 

13 Eylül Cuma 10:00-10:40 (TR&İNG)  / 11:00-11:40 (TR&İNG)  FASS 2119/2128 

Seans aktif öğrenme odasında her masanın etrafına 12 yeni öğrencinin yerleşebileceği bir planda 

düzenlenir. Her masada sorumlu bir öğrenci o masadaki yeni öğrencilerin sorularını cevaplar; soru cevap 

akışı doğaçlama olarak gelişir. Seans aynı anda hem yabancı uyruklu hem Türk öğrencilere yöneliktir.  

 

Söz Konusu Kariyerinizse, Limit Gökyüzü  

Cemre Sandal & Münevver Dobur  

13 Eylül Cuma 10:00-10:40 (İNG) / 11:00-11:40 (TR) FENS G029 

Bizimle bir kariyer yolculuğuna çıkmaya var mısınız? Yeriniz cam kenarı mı olsun istersiniz yoksa 

koridoru sevenlerden misiniz? Hayallerinize giden yolda Kariyer Geliştirme Merkezi’nin size verebileceği 

destekten haberdar olmak ister misiniz? Kim bilir belki de bu yolculukta dünyanın farklı köşelerine 

seyahat edersiniz. Bu kariyer yolculuğunda geç kalmadan yerinizi almanız için hepinizi bekliyoruz. 

 

SU Asset Projeleri – ProTech nedir? 

Batuhan Yıldırım 

12 Eylül Perşembe 10:00-10:40 (TR&İNG) Bilgi Merkezi Collaboration Space 

Her ne kadar fikirler önemli olsa da fikirleri gerçekleştirecek yeteneklerin ve tecrübelerin gelişmesi 

genellikle fikirlerden daha önemlidir. Burada ise sizinle küçük üreticileri hedef alan girişimimizi nasıl 

geliştirmeyi düşündüğümüzü, şu ana kadar neler yaptığımızı ve bizce StartUp’ın ne olmadığını 

düşündüğümüzü konuşacağız. 
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SU Asset Projeleri – Sertifier 

Ege Yalçınkaya 

12 Eylül Perşembe 11:00-11:40 (TR&İNG) Bilgi Merkezi Collaboration Space 

Akıllı sertifika çağına katılın, eğitimlerinizi yönetmeye şimdi başlayın. Sertifika ve rozet tasarlamak, 

göndermek, takip etmek tek merkezde hızlı ve güvenli. Sertifier aracılığıyla tüm eğitim sertifikalarınızı tek 

yerden gönderin, takip edin veya mevcut e-öğrenme platformunuza entegre ederek kullanıma başlayın. 

 

 

SU Asset Projeleri – Dryandry 

Batuhan Tosunoğlu  

12 Eylül Perşembe 13:00-13:40 (TR&İNG) Bilgi Merkezi Collaboration Space 

Dryandry 10 saniyede ıslak mayo ve bikinileri ısı vermeden kurutur. Islak alan kullanımı sunan tesislerde 

kullanıcıların ıslak eşyalarını muhafaza etmek için plastik çanta taşımasının önüne geçer. Dryandry 

kullanan tesisler bakım masraflarını azaltır, yüksek müşteri memnuniyeti sağlar. 

 

SU Asset Projeleri – Kadınların Elinden 

Mustafa Alp Dumrul  

12 Eylül Perşembe 14:00-14:40 (TR&İNG) Bilgi Merkezi Collaboration Space 

Kadınlarınelinden.com olarak Anadolu’daki birçok kadın üreticinin tüm dünya pazarında eli olmak 

yolunda 1 yıldır aktif çalışmaktayız. Projemizin kuruluşundan bugüne aldığımız toplam 102.000 

liralık  SUAsset hibe desteğiyle oldukça başarılı bir sosyal girişim olduk. 6 farklı bölgeden, 300 ü aşkın 

kadın üreticinin tanındık bir markası olduğu girişimimiz 38 gençten oluşan ekibiyle hız kesmeden ihracat 

yolunda yürüyor. 

Teşekkürler Sabancı, Teşekkürler SUAsset! 

 

SU Asset Projeleri – Classified 

Taşkın Tatoğlu  

13 Eylül Cuma 10:00-10:40 (TR&İNG) Bilgi Merkezi Collaboration Space 

Projemizin temel amacı; insanların elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini, tek noktadan, cihaz ve musluk 

bazlı, anlık olarak analiz edip, sürdürülebilir bir bilinçlendirme sağlamaktır. Donanım ve yazılım olmak 

üzere iki temel bileşenden oluşması hedeflenen ürünümüz, tüketicinin kolay montaj edilebilirliğine göre 

tasarlanacaktır. Ek olarak basit bir kullanıcı ara yüzü ile insanları bilinçlendirip, tüketimlerini kontrol altına 

almalarını sağlanacaktır. Bu özellik sayesinde beklenmedik faturaların önüne geçilebileceğini de 

düşünüyoruz. Prototipimiz sayesinde su tüketimini, tek noktadan, cihaz ve musluk bazlı, anlık olarak 

analiz edebiliyoruz. 

 

SU Asset Projeleri – Speak 

Yiğit Karataş  

13 Eylül Cuma 11:00-11:40 (TR&İNG) Bilgi Merkezi Collaboration Space 

Amacımız başta Sabancı'daki öğrenciler olmak üzere diğer üniversitelere yayılmak ve bir üniversitelinin 

okula adım attığı andan itibaren başlayan yeni yaşamındaki ihtiyaçlarında yardımcı olmak. Okula daha 

gelmeden önce okul hakkında daha fazla bilgi almak için insanlar ile tanışmak istiyoruz. Örneğin, okulda 
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yurda yerleşiyoruz ve tahmin edemediğimiz bir sürü plansız ihtiyaç ortaya çıkıyor. Bu uygulama ile en 

uygun şekilde temin etmeye çalışıyoruz. 

 

 

Takım Çalışması  

Zeynep B. Çelik & Gizem Köseoğlu  

12 Eylül Perşembe 13:00-13:40 (TR) / 14:00-14:40 (İNG) FENS G025  

Öğrenmeye odaklı bir ekip, hedeflerine ulaşma ve kişiliğini geliştirmede her bireye önemli bir destek 

sunabilir. Peki, böyle bir ekip nasıl olmalı? Bu oturumda grup kendine şu soruları sorabilir: “Nasıl iletişim 

kuracağız?”,  “Grup içinde ya da sınıf içindeki işbirliğinin en önemli noktaları neler?” Bu ve benzeri 

konularla ilgili yanıtlar oyun oynayarak bulunacak. 

 

Üniversite Dersleri Hakkında* 

ADP 

12 Eylül Perşembe 15:00-16:00 (İNG) FENS G032 

13 Eylül Cuma 15:00-16:00 (İNG) FENS G032  

*İngilizce hazırlanan bu seanslar Freshmen için tasarlanmıştır. 

 

Dikkat çekici ve eğlenceli NS, SPS, Math sorularının çözümünün yapılacağı üniversite ders içerikleri 

hakkında fikir vermeye, merak uyandırmaya, heyecanlandırmaya yönelik, öğrencilerin hazırlayıp 

sunduğu interaktif bir seans. 

 

Üniversiteye İlk Adımda Sağlam Basabilme 

Oğuz Mordağ & Berat Arifoğlu  

12 Eylül Perşembe 11:00-11:40 (TR) / 13:00-13:40 (İNG) / 14:00-14:40 (TR) FENS 2019 

Yaşam birçok geçiş evresinden oluşur: doğum, mezun olmak, yetişkin olmak, ayrılıklar, yeni tanışmalar, 

yaşam şeklini değiştirmek… Her geçiş evresi hem engelleri hem de fırsatları içerir. Liseden üniversiteye 

geçiş de yeni bir evredir ve kendine özgü zorlukları, sunduğu fırsatları ve kaynakları vardır. Bu oturumun 

amacı, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin üniversite ve kampüs hayatına daha rahat uyum 

sağlayabilmeleri, karşılaştıkları zorluklarla daha kolay başa çıkabilmeleri ve kaynakları daha iyi 

yönetebilmeleri üzerine bilgi paylaşımıdır. 

 

Yaratıcı Drama ile İlişkisel Farkındalık 

Beste Korkmaz & Mehlika Özge Esirgen  

12 Eylül Perşembe 10:00-11:40 (TR) / 13:00-14:40 (TR) FENS L035 

13 Eylül Cuma 10:00-11:40 (İNG) / 13:00-14:40 (TR) FENS L035 

Bu çalıştayın amacı ilişkilerde ayağa takılan taşları ve anlık kararların grup dinamiğinde yarattığı etkileri 

yaratıcı drama teknikleri ile fark etmektir.  
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Yaratıcı Düşünme 

Aysim Altay 

13 Eylül Cuma 11:00-11:40 (TR) / 13:00-13:40 (TR) / 14:00-14:40 (İNG) FENS G015 

“"Yaratıcı Düşünme" gerçek anlamıyla nedir?”, “Yaratıcı düşünmeyi sağlayan olgular ve kişideki 

potansiyel nereden kaynaklanır?”, “Geliştirmek mümkün müdür?”, “Eğer mümkünse gelişimi için ne 

yapabiliriz?”, “Sınır var mıdır ve varsa nereden geçer?” gibi soruların yanıtlarıyla yol alacağımız, kendi 

üzerimizde küçük denemelerini, örneklerini göreceğimiz bir süreç bekliyor sizi.  

 

Yurtdışındaki Değişim Programları Fırsatları 

Uluslararası İlişkiler Ofisi 

12 Eylül Perşembe 14:00-14:40 (TR) UC G030 

13 Eylül Cuma 13:00-13:40 (TR) UC G030 

Sabancı Üniversitesi'nin, 40’tan fazla ülkede 200’den fazla değişim anlaşması vardır. Öğrenci Değişim 

programları Sabancı Üniversitesi öğrencilerine yurtdışında eğitim görme ve farklı kültürleri tanıma fırsatı 

tanır. Eğitim hayatınız boyunca bir akademik dönem veya bir akademik yıl boyunca anlaşmalı 

olduğumuz üniversitelerde eğitim alabilirsiniz. Yapılacak oturumda olanaklar, anlaşmalı olduğumuz 

kurumlar, başvuru yapabileceğiniz tarihler, başvuru koşulları ve akademik katkılar anlatılacak ve değişim 

programlarına katılmış öğrenciler deneyimlerini paylaşacakladır. 


